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Zápisnica zo zasadnutia  

Legislatívnej komisie 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 
 

Dátum a miesto uskutočnenia zasadnutia: 

1. december 2015, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, m.č. 419SB 

 

Prítomní: 

Členovia Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“): 

 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

JUDr. Martin Turčan, PhD. 

Bc. Peter Rakovský 

Filip Vincent  

 

Ospravedlnení neprítomní členovia komisie: 

Bc. Stanislav Mihálik 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(ďalej len „predsedníctvo“): 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

Ospravedlnení neprítomní členovia predsedníctva: 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

Mgr. Matúš Michalovič 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS PraF UK. 

Vzhľadom na to, že dovtedajší predseda komisie   JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., sa vzdal 

funkcie predsedu komisie i členstva v komisii, predsedníctvo ako orgán zodpovedný za riadenie 

a činnosť komisií AS PraF UK, priamo riadi činnosť komisie. 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie dodatku k Štatútu PraF UK 

2. Prerokovanie dodatku k Zásadám volieb do AS PraF UK 

3. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti 

týkajúce sa volieb do AS UK. 

 

Závery rokovania 

Na rokovaní komisie bol prijatý nasledujúci text zmien a doplnkov vnútorných predpisov. 



 

Navrhované novelizácie 

 

Štatút 

 

Čl I 

 

V čl. 14 ods. 2 sa prvá veta nahrádza textom: "Akademický senát má najmenej jedenásť 

členov a to tak, aby každá katedra a ústav mali aspoň jedného zástupcu a najmenej tretinu tvorili 

zástupcovia študentov.  

 

2. V  čl. 22 ods. 7 prvá veta znie: " Dekan predkladá návrhy akademickému senátu fakulty 

podľa ods. 6 písm. a) až e) a i ) na schválenie a návrhy podľa ods. 6 písm. f), g), h) a  j) na 

prerokovanie.   

 

 

 

3. Za čl. 88a sa vkladá čl. 88b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

"Čl 88b 

Prechodné ustanovenie k Dodatku č 4 

Ustanovenia dodatku č. 4 sa po prvý krát použijú na zloženie akademického senátu fakulty 

vo funkčnom obdobi začínajúcom v roku 2016.  

 

3. V čl. 89 sa za odsek 12 pripájajú odseku 13 až 15, ktoré znejú: 

 

(13) Dodatok č. 4 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa . 

(14) Dodatok č. 4 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, dňa . 

(15) Dodatok č. 4 k tomuto štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Čl II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

Zásady volieb do AS PraF UK 

Čl I 

V časti I. čl. 1 ods. 1 sa slovo "trinástich" mení slovom "osemnástich".  

V časti I. čl. 1 ods. 5 znie: 

"(5) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci volia členov akademického senátu tak, 

aby každá katedra a ústav mali v akademickom senáte po jednom zástupcovi; zvyšný počet 

zástupcov zamestnaneckej časti akademického senátu sa zvolí vo všeobecnom obvode fakulty.  

 

 

V časti I. čl. 1 ods. 6 prvá veta sa nahrádza textom: "Zvolený je kandidát, ktorý získal za 

príslušnú katedru alebo ústav najvyšší počet hlasov a za všeobecný obvod fakulty ten kandidát 

alebo tí kandidáti, ktorí získali za všeobecný obvod fakulty najvyšší počet hlasov . 

 

V časti I. čl. 3 ods. 2 sa slová "katedru, aj za viac katedier, za ústav" nahrádzajú slovami 

"katedru alebo ústav, aj za viac katedier alebo ústavov"  



 

V časti I. čl. 7 ods. 2 prvá veta znie: "Hlasovací lístok je zostavený tak, že katedry sú na ňom 

usporiadané v abecednom poradí (začína písmenom A), potom nasledujú ústavy usporiadané v 

abecednom poradí (začína písmenom A) a potom všeobecný obvod fakulty a v rámci nich sú 

kandidáti uvedení tiež v abecednom poradí ich priezvisk (začína písmenom A)." 

 

V časti I. čl. 9 ods. 3 znie: Voľba sa vykonáva vhodením upraveného volebného lístka do 

volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie zamestnancov. Člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta za 

katedru, ústav a za všeobecný obvod fakulty najviac koľkých kandidátov, koľkí sa volia vo 

všeobecnom obvode fakulty. Ak nie je v príslušnej časti hlasovacieho lístka zakrúžkované žiadne 

poradové číslo alebo je ich zakrúžkovaných viac ako, sa volí kandidátov za príslušnú katedru, ústav 

alebo všeobecný volebný obvod, volebný lístok v príslušnej časti neplatný. Na iné úpravy 

hlasovacieho lístku sa neprihliada.   

Každý volič má iba jeden hlas.  

 

V časti II. čl. 1 ods. 1 sa slovo "ôsmych" nahrádza slovom "deviatich" 

V časti II. čl. 1 ods. 7 znie: "Študenti dennej a externej formy magisterského študijného 

programu (ďalej len „magisterského štúdia“) volia za člena senátu najviac dvoch kandidátov z 

kandidátov 

kandidujúcich za dennú i externú formu magisterského štúdia. Zvolení sú kandidáti 

z kandidátov kandidujúcich za dennú i externú formu magisterského štúdia, ktorí získali 

najvyšší počet platných hlasov študentov v dennej i externej forme magisterského štúdia."  

  

V časti III čl. 1 ods. 7 sa slová "Predsedu stálej zamestnaneckej volebnej komisie si 

spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia (náhradník nevolí)" nahrádzajú slovami  "Predsedu 

stálej zamestnaneckej volebnej komisie si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia 

(náhradník nevolí); od tajnej voľby možno upustiť, ak je predseda stálej zamestnaneckej volebnej 

komisie zvolený jednomyseľne. Pokiaľ nie je predseda stálej zamestnaneckej volebnej komisie 

zvolený do dvoch týždňov od zvolenia stálej zamestnaneckej volebnej komisie akademickým 

senátom alebo od zániku funkcie tohto predsedu, predsedu stálej zamestnaneckej volebnej komisie 

určí predseda akademického senátu n a zsadnutí predsedníctva akademického senáru žrebom." 

 

V časti III čl. 1 ods. 8 sa slová:  "Predsedu stálej študentskej volebnej komisie si spomedzi 

seba volia jej členovia (náhradník nevolí)." nahrádzajú slovami ""Predsedu stálej študentskej 

volebnej komisie si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia (náhradník nevolí); od tajnej 

voľby možno upustiť, ak je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený jednomyseľne. 

Pokiaľ nie je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený do dvoch týždňov od zvolenia 

stálej študentskej volebnej komisie akademickým senátom alebo od zániku funkcie tohto predsedu, 

predsedu stálej študentskej volebnej komisie určí predseda akademického senátu na zasadnutí 

predsedníctva akademického senátu žrebom." 

 

 

V časti III sa v čl. 2 za odsek 7 pripájajú odseky 8 a 9 

"(8) Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa ......... 

(9) Dodatok č. 3 Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. Ustanovenia 

dodatku č. 3 sa po prvý krát použijú pre voľby do akademického senátu, ktorého funkčné obdobie 

začína v roku 2016." 

 



Čl. II. 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

Rokovací poriadok  AS PraF UK 

 

Čl. I 

Za čl. Xxxxxxx sa vkladajú čl. Xxxa a xxxxb, ktoré vrátane nadpisu znejú: 

 

"Niektoré pravidlá o uskutočňovaní volieb 

Čl. Xxxxa 

Na základe čl. 12 ods. 5, čl. 13 ods. 5 a čl. 16 ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave sa voľby do Akademického senátu univerzity sa vo volebnom 

obvode fakulty "uskutočňujú za nasledujúcich podmienok: 

 

A) Všeobecné voľby a doplňovacie voľby (ďalej len "voľby") do akademického senátu 

univerzity vo volebnom obvode fakulty vyhlasuje Predsedníctvo predsedníctvo. Predsedníctvo 

akademického senatu vo svojom uznesení o vyhlásení volieb stanoví deň, čas a miesto konania 

volieb  

2. Návrhy kandidátov sa predkladajú tajomníkovi  akademického senátu. 

 

Čl. Xxxxxb 

Pravidlá uvedené v čl. Xxxxa sa uplatnia aj pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl. " 

 

Konečné legislatívne znenie predložia predsedovi AS PraF UK: Štatút PraF UK – dr. Luprichová, 

zvyšné predpisy – členovia komisie za študentskú časť ak. obce. 

 

Závery rokovania boli schválené v pomere hlasov 4:0 (hlasovanie členov komisie). 
 

 
 

 

 Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD., v.r. 

 predseda Akademického senátu 

 Univerzity Komenského v Bratislave, 

  Právnickej fakulty 


